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КОМПЛЕКС МЕТОДИК ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ПСИХОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ОРІЄНТАЦІЇ НА РОБОТУ 
В КОМАНДІ ПЕРСОНАЛУ БАНКІВСЬКИХ СТРУКТУР 

 
В статті представлено комплекс методик для дослідження психологічних 

особливостей оріентації на роботу в команді персоналу банківських структур. 
Детально проаналізівано зміст кожної з методик та їх призначення. 

Ключові слова: банківські структури; персонал банку; команда; 
оріентація на роботу в команді; комплекс методик.  

 
В статье представлен комплекс методик для исследования 

психологических особенностей ориентации на  работу в команде персонала 
банковских структур. Детально проанализировано содержание каждой из 
методик и их предназначение. 

Ключевые слова: банковские структуры; персонал банка; команда; 
ориентация на работу в команде;  комплекс методик. 

  
The article presents the set of techniques developed for investigation of 

psychological features of team-work orientation in the bank personnel. The author 
analyses the content of each technique and its usage.  
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ 
Проблема психологічних особливостей, наряду з менеджерськими 

аспектами діяльності банківських структур [12; 13; 16], знайшла певне 
відображення в роботах російських та українських вчених.  

Так, російською дослідницею Н. В. Сумоукіною [19] виділені 
психологічні чинники, які впливають на ефективність діяльності банку 
та визначено особливості роботи психолога в банку. 

Певний внесок у дослідження психологічних особливостей 
діяльності банку внесено і українськими вченими. Так, О.А. Філь [22; 
23] було здійснено вивчення психологічних особливостей забезпечення  
конкурентоздатності банківських структур, у процесі якого було 
виділено основні чинники конкурентоздатності банку, які було  
віднесено до чотирьох рівні аналізу: а) мегарівень; б) макрорівень; в) 
мезорівень; в) мікрорівень). Підкреслено, що при розв’язанні проблеми 
розвитку конкурентоздатності банку важливо враховувати значущість і 
провідну роль психологічного чинника – «людського потенціалу» 
банку, певний ступінь ідентифікації персоналу банку з його 
конкурентоздатністю і бачення персоналом своєї значущості в її 
забезпеченні.  

С.М. Лаптєв [14] приділив увагу змісту та ролі психологічної 
культури банківської діяльності. 

П.В. Матвієнко [15] підкреслено роль мотивації як фактору 
підвищення ефективності банківської діяльності. 

І.А. Андрєєвою [1-4] розкрито зміст відданості персоналу організації 
у банківських структурах, детально проаналізовано рівні вияву 
основних компонентів відданості (емоційної відданості, прагматичної 
відданості, відданості з почуття обов’язку), також визначено чинники, 
які впливають на становлення відданості організації, які мають 
відношення до: а) організації (інформованість персоналу про цілі, 
цінності організації та способи їх досягнення; турбота про персонал з 
боку керівництва); б) персоналу (рівень задоволення потреб; мотивація 
досягнення; особливості спрямованості; рівень задоволеності роботою; 
рівень суб’єктивного контролю та ін). 

Л.М. Карамушкою, Т.В. Зайчиковою, О.І. Панасюк [9; 24] 
досліджено основні вияви синдрому «емоційного вигорання» у 
працівників банківських структур, проаналізовано чинники, які 
впливають на його виникнення. 
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У наших попередніх дослідженнях [5-7] було  проаналізовано 
основні сфери застосування та характеристики організації щодо 
доцільності командної роботи,  основні етапи розвитку команд в 
організаціях, обґрунтовано актуальність дослідження проблеми 
психологічної готовності персоналу банківських структур до роботи в 
команді та ін. 

Разом з тим, не розробленою залишається проблема діагностичного 
інструментарію для дослідження орієнтації персоналу банківських 
структур на роботу в команді. 

Виходячи з актуальності та недостатньої розробки проблеми в 
літературі, нами визначено таку мету дослідження: визначити 
комплекс методик для дослідження психологічних особливостей 
орієнтації на роботу в команді персоналу банківських структур. 

Дослідження здійснюється в рамках виконання НДТ лабораторії 
організаційної психології Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН 
України «Психологічні засади забезпечення організаційного розвитку» 
(2008–2012 рр., науковий керівник –  проф. Л.М. Карамушка). 
 

РЕЗУЛЬТАТИ ТЕОРЕТИЧНОГО АНАЛІЗУ ПРОБЛЕМИ 
Для досягнення мети даного дослідження нами було розроблено 

комплекс методик для дослідження психологічних особливостей 
орієнтації на  роботу в команді персоналу банківських структур, що  
включає в себе три основні частини. 

Частина перша складається з трьох основних блоків (1-3) та містить 
ряд діагностичних методик, які вивчають уявлення персоналу банку 
ппро сутність команд та особливості орієнтації на команду та 
основні командні ролі у персоналу банку: 

Блок 1. Авторська анкета включена нами до складу комплексу 
діагностичних методик з метою дослідження уявлень персоналу банку 
щодо сутності  діяльності команд та містить в собі ряд питань, які 
стосуються розуміння сутності феномену „команда”, відмінностей 
командної та індивідуальної роботи, „переваг” та „недоліків” командної 
роботи,  ролі командної та індивідуальної роботи в діяльності банку, 
оцінки рівня наявності командної роботи в підрозділах банку, 
визначення схильності банківських працівників до командної або 
індивідуальної роботи, самооцінки рівня психологічної готовності до 
командної та індивідуальної роботи, висвітлення факторів 
„позитивного” та  „негативного” впливу на реалізацію командної 
роботи в банку.  

Для обробки вищезгаданих питань анкети доцільно, на нашу думку, 
застосовувати метод контент-аналізу. Тому, для визначення та 
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фіксації рівнів знань з менеджменту команд, базуючись на наявних в 
літературі розробках [8; 17], нами пропонується використовувати таку 
шкалу показників:  

1. „Повністю правильні знання” – адекватне та повне розкриття 
суттєвих ознак поняття (3-4 ознаки).  

2. „Частково правильні знання” – часткове розкриття окремих 
ознак (1-2 ознаки) та включення інших додаткових ознак. 

3. „Неправильні знання” – ознаки, що визначаються, не стосуються 
змісту поняття. 

4. „Відсутність знань” – відсутність відповіді. 
Блок 2. Опитувальник Р. Блейка-Дж. Мутон [10; 17] включений 

нами в даний комплекс діагностичних методик для вивчення 
орієнтації персоналу банку на стиль діяльності «команда». Отримані 
після обрахування показники відкладаються на управлінській решітці, 
яка має два вектори, що відображають дві сфери управлінської 
діяльності менеджерів та персоналу: орієнтація на завдання 
(горизонтальний вектор решітки) та орієнтація на персонал 
(вертикальний вектор решітки) (див. рис. 1). Залежно від отриманих 
показників (від 1 до 9), які відкладалися на векторах «Орієнтація на 
завдання» та «Орієнтація на персонал», визначається точка координат, 
яка відповідає одному зі стилів діяльності, запропонованих авторами 
методики: 
           Точка 1.1 – «Страх перед бідністю».  

     Точка 9.1 – «Авторитет – підкорення».  
     Точка 1.9 – «Будинок відпочинку».  
     Точка 5.5 – «Організація».  
Точка 9.9 – «Команда».  

9 1.9        9.9 
8          
7          
6          
5     5.5     
4          
3          
2          
1 1.1        9.1 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 О

рі
єн

та
ці

я 
на

 п
ер

со
на

л 
 

Орієнтація на завдання 
Рис. 1 

 Управлінська решітка Р. Блейка-Дж. Мутон 
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Зазначимо, що, відповідно до підходів авторів методики [10; 17], 
особливість стилю «команда» полягає в тому, що він дає можливість 
максимально задовольнити як інтереси організації, так і інтереси 
кожного працівника, а це є суттєвою характеристикою діяльності 
команди. І як зазначається в наявній літературі з проблеми [17], стиль 
“команда” суттєво відрізняється від інших стилів діяльності, в процесі 
реалізації яких спостерігається орієнтація на виконання завдань 
(“Авторитет-підкорення”), або лише на задоволення  інтересів 
персоналу („Будинок відпочинку”); або часткова орієнтація на завдання 
та на персонал (“Організація”); або діяльність побудована таким чином, 
що ні інтереси організації, ні персоналу взагалі не задовольняються  
(„Страх перед бідністю”).  

Блок 3.  Методика для діагностики функціонально-рольових 
позицій в команді [17; 21] включена в комплекс діагностичних методик 
з метою вивчення орієнтації персоналу банку на основні 
функціонально-рольові позиції в команді:  

1) «голова». Функції: Сприймає різні точки зору й приймає рішення. 
Властивості: вміє слухати, гарно говорить, логічний, рішучий. Тип: 
спокійна, стабільна особистість, має потребу у високомотивованій 
групі;  

2) «формувальник». Функції: лідер, поєднує зусилля членів групи в 
єдине ціле. Властивості: динамічний, рішучий, наполегливий. Тип: 
домінуючий екстраверт, потребує компетентної, цілісної групи; 

1 і 2 – два протилежних підходи до спільного управління групою. 
3) «генератор ідей». Функції: джерело ідей. Властивості: розумний, 

багата уява, креативність. Тип: нестандартна особистість, потребує 
мотивованого оточення, яке буде сприймати його ідеї; 

4) «оцінювач ідей». Функції: аналіз і логічні висновки, контроль. 
Властивості: аналітичність, інтелектуальність, ерудованість, "якір 
групи", повертає до реальності. Тип: розсудлива, вольова особистість, 
потребує постійного джерела інформації та нових ідей; 

5) «організатор роботи». Функції: перетворення ідей у конкретні 
завдання та організація їх виконання. Властивості: організатор, 
вольовий, рішучий. Тип: вольова особистість, має потребу в 
пропозиціях, ідеях групи;  

6) «організатор групи». Функції: сприяє досягненню злагоди у групі, 
залагоджує непорозуміння, знає потреби, проблеми членів групи. 
Властивості: чуйність, дипломатичність, доброта, комунікабельність. 
Тип: емпатійна й комунікативна особистість, потребує постійного 
контакту з усіма членами групи; 
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7) «дослідник ресурсів". Функції: з'єднуюча ланка зі зовнішнім 
середовищем. Властивості: комунікабельний, схильний до 
захоплювань, енергійний, привабливий. Тип: "наполегливий 
екстраверт", потребує свободи дій; 

8) «завершувач». Функції: спонукає групу все робити вчасно й до 
кінця. Властивості: професійна педантичність, обов’язковість, 
відповідальність. Тип: педантична особистість, потребує групової 
відповідальності, обов'язковості. 

Слід зазначити, що, на думку авторів методики, для того щоб  
команда була ефективною, необхідно, щоб усі ці ролі були представлені 
в групі, щоб члени групи взаємно доповнювали один одного. При цьому 
іноді один член команди може виконувати дві та більше ролей.  

Частина друга  складається з трьох основних блоків (4-6) та 
включає тести, що стосуються певних особистісних характеристик 
персоналу банку, які можуть впливати на роботу в команді.  

Блок 4. Методика для діагностики перцептивно-інтерактивної 
компетентності  (модифікований варіант Н.П. Фетіскіна) [21] дає 
можливість вивчити особистісну готовність персоналу банку до 
формування інтегративних критеріїв інтерактивної 
компетентності в межах малих груп стабільного  та тимчасового 
типу за наступними показниками: 

1. взаємопізнання – ступінь адекватності оцінки особистісних 
особливостей партнерів по взаємодії; 

2. взаєморозуміння – рівень конфліктності в групі,  вираженість 
спільних інтересів, вміння зрозуміти точку зору опонента, іншої 
людини; 

3. взаємовплив – ступінь значущості точки зору, вчинків інших 
представників трупи, самокорекція, саморефлексія; 

4. соціальна автономність  - значущість особистої позиції в 
спільних діях та організації або участі в спільній діяльності; 

5. соціальна адаптивність – успішність взаємовідносин, 
задоволеність своїм положенням в групі, гнучкість поведінки, 
контактність всередині колективу та з зовнішнім оточенням; 

6. соціальна активність – спрямованість соціальної орієнтації, 
провідні мотиви взаємодії з оточуючими, ефективність спільної 
діяльності. 

 Блок 5. Методика діагностики спрямованості особистості Б. 
Басса [18] (орієнтаційна анкета) у складі комплексу діагностичних методик 
дає можливість дослідити наступні види спрямованості особистості:  

1. спрямованість на себе – орієнтація на пряму винагороду і 
задоволення роботи і співробітників, агресивність у досягненні статусу, 
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владність, схильність до суперництва, дратівливість, тривожність, 
інтровертированості;   

2. спрямованість на спілкування – прагнення за будь-яких умовах 
підтримувати відносини з людьми, орієнтація на спільну діяльність, але 
часто на шкоду виконанню конкретних завдань або наданню щирої 
допомоги людям, орієнтація на соціальне схвалення, залежність від 
групи, потреба в прихильності і емоційних відносинах з людьми;  

3. спрямованість на справу – зацікавленість у вирішенні ділових 
проблем, виконання роботи якнайкраще, орієнтація на ділову 
співпрацю, здатність відстоювати в інтересах справи власну думку, 
корисну для досягнення спільної мети. 

Блок 6. Опитувальник „Локус контролю” [20] включено нами до 
комплексу діагностичних методик для вивчення  локус контролю  персоналу 
банку, а саме – того обсягу особистісного контролю над подіями життя, 
яким, на думку опитаних банківських службовців, вони володіють. За 
результатами обробки отриманих показників методика дає можливість 
виявити  внутрішній або зовнішній локус контролю персоналу банку.   

Частина третя  складається з двох основних блоків (7-8) та включає 
методики, які стосуються певних характеристик банку, що можуть 
впливати на ефективність роботи в команді.  

Блок 7. Методика  «Як розвивається ваша організація?» (В. 
Зигерт, Л. Ланг, 1990, модифікація Л.М. Карамушки [11]) у складі 
комплексу діагностичних методик для дослідження психологічних 
особливостей орієнтації на  роботу в команді персоналу банківських 
структур  дає можливість отримати оцінку персоналом банку 
окремих показників організаційного розвитку та організаційного 
розвитку банку в цілому:  

1. «організаційна зрілість» – стан розвитку організації 
(організаційного розвитку), якому притаманні такі характеристики: 
працівники чітко знають цілі своєї організації; працівники беруть 
участь у визначенні цілей своєї організації; вносять нові ідеї та 
пропозиції в удосконалення організаційних процесів; можуть проявляти 
свої здібності; проявляють ентузіазм в роботі та ін.  

2. «проблемність організаційного розвитку» - стан розвитку 
організацій, якому притаманні такі характеристики: немає чіткості у 
визначенні цілей діяльності організації, багато цілей не відомо 
працівникам; співробітники не беруть участі у прийнятті рішень, 
насамперед, стосовно визначення цілей; вони рідко ототожнюють себе з 
прийнятими рішеннями, скоріше сприймають ці рішення не як «свої», а 
як спрямовані проти них; працівникам важко та майже безперспективно 
висувати і «пробивати» нові ідеї та пропозиції з удосконалення 
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організаційних процесів; багато працівників не можуть показати, на що 
вони здібні; працівники не проявляють ентузіазму в роботі та ін. 

Також дана методика дає можливість виділити такі рівні розвитку 
організації (організаційного розвитку): а) «конструктивний» рівень ; 
 б) «кризовий рівень»;  в) «проблемний» рівень. 

Блок 8. „Паспортичка” є заключною частиною комплексу 
діагностичних методик для дослідження психологічних особливостей 
орієнтації на роботу в команді персоналу банківських структур та дає 
можливість ідентифікувати ряд соціально-демографічних (вік, стать, 
сімейний стан, кількість дітей, задоволеність рівнем матеріального 
забезпечення персоналу банку), освітніх (рівень та тип освіти 
персоналу банку), професійних (стаж роботи банківських працівників 
загальний, стаж роботи банківських працівників в банку, професійна 
категорія банківських працівників) та організаційних (тип підрозділу в 
банку, кількість працівників в банку) характеристик персоналу банку.  

Висвітлення особливостей апробації та використання даного 
комплексу діагностичних методик для дослідження психологічних 
особливостей орієнтації на роботу в команді персоналу банківських 
структур, а також представлення основних емпіричних результатів за 
даними методиками ми вбачаємо одним з перспективних напрямків 
нашої подальшої науково-дослідної роботи. 

 
ВИСНОВКИ 

Таким чином, розроблений автором комплекс діагностичних 
методик дає можливість цілісно та системно вирішити проблему 
діагностики психологічних особливостей орієнтації на  роботу в 
команді персоналу банківських структур.  
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